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LĒMUMI
PADOMES LĒMUMS 2011/486/KĀDP
(2011. gada 1. augusts)
par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un
vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29.
pantu,
tā kā:
(1)

Padome 2002. gada 27. maijā pieņēma Kopējo nostāju
2002/402/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus
attiecībā uz Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida
un Taliban locekļiem un citām privātpersonām, grupām,
uzņēmumiem un vienībām, kuras saistītas ar tiem (1).

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2011.
gada 17. jūnijā pieņēma Rezolūciju (“ANO DP Rezolū
cija”) 1988 (2011), kurā atzīts, ka drošības situācija Afga
nistānā ir uzlabojusies un ka daži Taliban locekļi ir panā
kuši izlīgumu ar Afganistānas valdību, atkāpušies no AlQaida teroristu un to sekotāju ideoloģijas un atbalsta
Afganistānā noritošā konflikta miermīlīgu risinājumu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
1.
Lēmuma 2. pantā, 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. un 2.
punktā paredzētie pasākumi ir vērsti attiecībā uz personām un
vienībām, kas pirms 2011. gada 17. jūnija tika saistītas ar
Taliban, un attiecībā uz citām ar tām saistītām personām,
grupām, uzņēmumiem un vienībām, kā tas 2011. gada 17. jūnijā
bija norādīts komitejas, kas izveidota saskaņā ar ANO DP Rezo
lūciju 1267 (1999) un ANO DP Rezolūciju 1333 (2000),
konsolidētā saraksta A nodaļā (“Ar Taliban saistītas personas”)
un B nodaļā (“Ar Taliban saistītas vienības un citas grupas un
uzņēmumi”), kā arī attiecībā uz citām ar Taliban saistītām
personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras Afganis
tānā apdraud mieru, stabilitāti un drošību un kuras noteikusi
sankciju komiteja.
2.
Attiecīgās personas, grupas, uzņēmumi un vienības ir
uzskaitītas pielikumā.
2. pants

(3)

ANO DP Rezolūcijā 1988 (2011) arī atzīts – lai gan
stāvoklis Afganistānā ir uzlabojies un ir panākumi izlī
gumā, stāvoklis joprojām apdraud starptautisko mieru un
drošību, un rezolūcijā ir apstiprināta vajadzība vērsties
pret minētajiem draudiem.

(4)

ANO DP Rezolūcijā 1988 (2011) ir noteikti arī daži
ierobežojoši pasākumi attiecībā uz personām un
vienībām, kas pirms 2011. gada 17. jūnija tika saistītas
ar Taliban, un attiecībā uz citām ar tām saistītām
personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kā tas
2011. gada 17. jūnijā bija norādīts komitejas, kas izvei
dota saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1267 (1999) un
ANO DP Rezolūciju 1333 (2000), konsolidētā saraksta
A sadaļā (“Ar Taliban saistītas personas”) un B sadaļā (“Ar
Taliban saistītas vienības un citas grupas un uzņēmumi”),
kā arī attiecībā uz citām ar Taliban saistītām personām,
grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras Afganistānā
apdraud mieru, stabilitāti un drošību un kuras noteikusi
saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 1988 (2011) 30. punktu
izveidotā Drošības padomes komiteja (turpmāk “sankciju
komiteja”).

(5)

Ir vajadzīga turpmāka Eiropas Savienības rīcība, lai īste
notu dažus pasākumus,

(1) OV L 139, 29.5.2002., 4. lpp.

Attiecībā uz 1. pantā minētajām personām, grupām, uzņēmu
miem un vienībām dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai
novērstu to, ka dalībvalstu valstspiederīgie vai no dalībvalstu
teritorijas, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu
karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus, tieši vai netieši piegādā,
pārdod vai nodod jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu
materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlī
dzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto
elementu rezerves daļas, kā arī sniedz tehniskas konsultācijas,
palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām.
3. pants
1.
Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu,
ka to teritorijās ieceļo vai to teritorijas šķērso 1. pantā minētās
personas.
2.
Šā panta 1. punkts nevienai dalībvalstij neuzliek pienā
kumu aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.
3.
Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja ieceļošana vai teritorijas
šķērsošana ir nepieciešama, lai īstenotu tiesvedību, vai ja sank
ciju komiteja katrā atsevišķā gadījumā nosaka, ka ieceļošana vai
teritorijas šķērsošana ir pamatota, tostarp ja tas ir ciešā saistībā
ar centieniem atbalstīt Afganistānas valdību izlīguma veicinā
šanā.
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4.
Ja saskaņā ar 3. punktu kāda dalībvalsts atļauj sankciju
komitejas norādītām personām ieceļot tās teritorijā vai to
šķērsot, tad atļauju var izmantot vienīgi tādam nolūkam, kādā
tā ir piešķirta, un tikai tās personas, uz kurām tā attiecas.

2.8.2011.

5. pants
Padome izveido pielikumā sniegto sarakstu un veic tajā grozī
jumus saskaņā ar Drošības padomes vai sankciju komitejas izda
rītajiem konstatējumiem.

4. pants
1.
Tiek iesaldēti visi 1. pantā minēto personu, grupu, uzņē
mumu un vienību līdzekļi un citi finanšu aktīvi vai saimnieciskie
resursi, tostarp līdzekļi, kas ir saistīti ar īpašumu, kurš tām
pieder vai kuru tās vai personas, kas rīkojas to vārdā vai atbil
stoši to pilnvarojumam, tieši vai netieši kontrolē.

6. pants

2.
Nekādus līdzekļus, finanšu aktīvus vai saimnieciskos
resursus nedara tieši vai netieši pieejamus 1. punktā minētajām
personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām vai to interesēs.

1.
Ja Drošības padome vai sankciju komiteja sarakstā iekļauj
kādu personu, grupu, uzņēmumu vai vienību, Padome šo
personu, grupu, uzņēmumu vai vienību iekļauj pielikumā.
Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā,
paziņo attiecīgajai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai
tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot
šādai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai iespēju paust
savus apsvērumus.

3.
Dalībvalstis var pieļaut izņēmumus saistībā ar 1. un 2.
punktā minētajiem pasākumiem attiecībā uz līdzekļiem un
citiem finanšu aktīviem vai saimnieciskajiem resursiem, ja tie ir:

2.
Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi,
Padome pārskata savu lēmumu un informē attiecīgo personu,
grupu, uzņēmumu vai vienību.

a) vajadzīgi, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par
pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu,
nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu
maksājumus;
b) paredzēti vienīgi samērīgu honorāru samaksai un atlīdzībai
par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;
c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai
par iesaldēto līdzekļu, citu finanšu resursu vai saimniecisko
resursu parastu turēšanu vai pārvaldību;
d) vajadzīgi ārkārtas izdevumiem - pēc tam, kad attiecīgā dalīb
valsts ir nosūtījusi paziņojumu sankciju komitejai un sank
ciju komiteja to ir apstiprinājusi.
4.
Šā panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos
izņēmumus pieļauj pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi
sankciju komitejai paziņojumu par nodomu vajadzības gadījumā
atļaut pieeju šādiem līdzekļiem, aktīviem un resursiem, un ja
sankciju komiteja trīs darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma
nav pieņēmusi noraidošu lēmumu.
5.
Šā panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu
papildinājumiem:
a) procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem
kontiem; vai
b) maksājumiem, kas veicami saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem
un saistībām, kuras radās pirms dienas, kad uz minētajiem
kontiem attiecināja ierobežojošus pasākumus,
ar nosacījumu, ka visiem šāda veida procentiem, citiem ienāku
miem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

7. pants
1.
Pielikumā norāda Drošības padomes vai sankciju komi
tejas pamatojumu personu, grupu, uzņēmumu vai vienību
iekļaušanai sarakstā.
2.
Pielikumā norāda arī Drošības padomes vai sankciju komi
tejas sniegto informāciju, ja tāda pieejama, kas vajadzīga attie
cīgo personu, grupu, uzņēmumu vai vienību identificēšanai.
Attiecībā uz personām šāda informācija var būt vārdi un
uzvārdi, tostarp pieņemti vārdi, dzimšanas datums un vieta,
valstspiederība, pases un personas apliecības numurs, dzimums,
adrese, ja tā zināma, un amats vai profesija. Attiecībā uz
grupām, uzņēmumiem vai vienībām šāda informācija var būt
nosaukums, reģistrācijas vieta un datums, reģistrācijas numurs
un uzņēmējdarbības vieta. Pielikumā norāda arī datumu, kad
Drošības padome vai sankciju komiteja to ir iekļāvusi sarakstā.
8. pants
Šo lēmumu vajadzības gadījumā pārskata, groza vai atceļ
saskaņā ar attiecīgiem Drošības padomes lēmumiem.
9. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 1. augustā

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
M. DOWGIELEWICZ
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PIELIKUMS
PERSONU, GRUPU, UZŅĒMUMU UN VIENĪBU SARAKSTS, KAS MINĒTS 1. PANTĀ
A. Ar Taliban saistītas personas
(1) Abdul Baqi.
Tituls: a) maulvi b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Khost (Houstas) un Paktika (Paktikas) provinces
gubernators Taliban režīma laikā; b) informācijas un kultūras ministra vietnieks Taliban režīma laikā, c) Ārlietu
ministrijas konsulārais departaments Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1962. gads. Dzim
šanas vieta: Jalalabad (Džalālābādas) pilsēta, Nangarhar (Nangarhāras) province, Afganistāna. Valstspiederība:
Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO
norādes datums: 23.2.2001.
(2) Abdul Qadeer Abdul Baseer.
Tituls: a) ģenerālis, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: militārais atašejs Taliban “vēstniecībā” Isla
mabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1964. gads Dzimšanas vieta: Nangarhar (Nangarhāra), Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000974 (Afganistānas pase). Papildu informācija: repatriēts uz
Afganistānu 2006. gada februārī. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(3) Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).
Adrese: Karachi (Karāči), Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1972. gads. Dzimšanas vieta: Paktika
(Paktikas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 20.7.2010.
Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Amir Abdullah veica Taliban galvenā vadītāja Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) kasiera pienākumus un bija
Kandahar (Kandahāras) provinces (Afganistāna) Taliban gubernatora vietnieks. Amir Abdullah ir ceļojis uz Kuveitu,
Saūda Arābiju, Lībiju un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai iegūtu līdzekļus Taliban režīmam. Viņš arī atvie
glināja Taliban vadības saziņu un koordinēja augsta līmeņa sanāksmes savā Pakistānas rezidences viesu namā.
Abdullah palīdzējis daudziem Taliban vecākajiem locekļiem, kuri 2001. gadā bēga no Afganistānas, lai apmestos
uz dzīvi Pakistānā.
(4) Abdul Manan.
Tituls: a) kungs, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības atašejs Taliban vēstniecībā Abū
Dabī. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(5) Abdul Razaq.
Tituls: maulvi. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals,
Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) tirdznie
cības ministrs (Taliban režīma laikā), b) 2003. gadā arestēts Kandahar (Kandahāras) provincē Afganistānā. ANO
norādes datums: 31.1.2001.
(6) Abdul Wahab.
Tituls: malvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban pilnvarotais lietvedis Rijādā Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Faryab (Fārjābas) province, Afganistāna. Valst
spiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(7) Abdul Rahman Agha.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kara tiesas priekšsēdētājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras)
province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(8) Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma finanšu ministrs. Dzimšanas datums: aptu
veni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) pilsēta, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.
ANO norādes datums: 31.1.2001.
(9) Janan Agha.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Fariab (Fārjābas) provinces gubernators Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) provinces centrālā daļa,
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
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(10) Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Pasu un vīzu departamenta darbinieks Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2010.
(11) Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) hādža un reliģisko jautājumu ministrs Taliban režīma
laikā, b) izglītības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1953. gada līdz 1958. gadam.
Dzimšanas vieta: Faryab (Fārjābas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija:
a) no 2007. gada maija par Afganistānas Fārjābas provinci atbildīgais Taliban loceklis, b) iesaistīts narkotiku
kontrabandā. ANO norādes datums: 31.1.2001.
(12) Mohammad Ahmadi.
Tituls: a) mulla, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Da Afghanistan Bank prezidents Taliban režīma
laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Daman (Dāmānas) apgabals, Kandahar
(Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(13) Mohammad Shafiq Ahmadi.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Samangan (Samangānas) provinces gubernators Taliban režīma
laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(14) Ahmadullah (alias Ahmadulla)
Tituls: kāri. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: drošības (izlūkošanas) ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Qarabagh (Karabāgas) apgabals, Ghazni (Gaznī) province,
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris
2001. gada decembrī. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(15) Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib).
Tituls: a) maulvi b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Helmand (Helmandas) provinces gubernators
Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Helmand (Helmandas)
province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maijā viens no
septiņiem Taliban vadības komitejas locekļiem Kandahar (Kandahārā), Afganistānā, b) tiek uzskatīts, ka viņš
atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(16) Ahmed Jan Akhund.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ūdens un elektroenerģijas ministrs Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: laikā no 1953. gada līdz 1958. gadam. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province,
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(17) Attiqullah Akhund.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Shawali Kott (Šāhvalīkoutas) apgabals, Kandahar
(Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(18) Hamidullah Akhund.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Ariana Afghan Airlines vadītājs Taliban režīma laikā. Dzim
šanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valst
spiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(19) Mohammad Hassan Akhund.
Tituls: a) mulla, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Taliban režīma Ministru padomes pirmais
vietnieks, b) ārlietu ministrs pirms Wakil Ahmad Mutawakil Taliban režīma laikā, c) Kandahar (Kandahāras)
gubernators Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar
(Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no Malwhavi Khaalis grupē
juma (viens no septiņiem džihāda grupējumiem pret Padomju Savienības pilsoņiem), b) absolvējis reliģijas skolu
Quetta (Kvetā), Pakistānā, c) Mullah Omar tuvs līdzgaitnieks. ANO norādes datums: 25.1.2001.
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(20) Mohammad Abbas Akhund.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sabiedrības veselības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganis
tānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(21) Mohammad Essa Akhund.
Tituls: a) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ūdens, sanitārijas un elektroenerģijas ministrs
Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Spinboldak (Spīnbūldakas)
apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:
25.1.2001.
(22) Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).
Tituls: a) mulla, b) hādži, c) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: aizsardzības ministrs Taliban režīma
laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganis
tāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) viens no Mullah Omar vietniekiem, b) Taliban
vadības loceklis, kas atbild par militārajām operācijām. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(23) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).
Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Zabol (Zābolas) provinces gubernators Taliban
režīma laikā. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.
Papildu informācija: No 2007. gada sākuma par Afganistānas Uruzgan (Orūzgānas) provinci atbildīgais Taliban
loceklis. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(24) Mohammad Eshaq Akhunzada.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Laghman (Lagmānas) provinces (Afganistāna) gubernators
Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Qarabagh
(Karabāgas) apgabals, Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes
datums: 23.2.2001.
(25) Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha).
Tituls: hādži. Dzimšanas datums: a) 1963. gada 15. oktobris, b) 1973. gada 14. februāris, c) 1967. gads, d)
aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: a) Hitemchai ciems, Helmand (Helmandas) province, Afganistāna; b)
Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 4.11.2010.
Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Agha Jan Alizai pārvaldīja vienu no lielākajiem narkotiku kontrabandas tīkliem Helmand (Helmandā), Afganis
tānā, un sagādāja Taliban režīmam līdzekļus apmaiņā pret aizsardzību saistībā ar savām nelikumīgas narkotiku
tirdzniecības darbībām. Nelikumīgas narkotiku tirdzniecības grupējums, tostarp Alizai, 2008. gadā piekrita
maksāt Taliban režīmam nodokli par zemi, kur tika audzētas opija magones, apmaiņā pret vienošanos ar Taliban
režīmu par narkotiku pārvadāšanas organizēšanu. Taliban režīms arī piekrita nodrošināt drošību nelikumīgajiem
narkotiku tirgotājiem, kā arī viņu noliktavām apmaiņā pret pajumtes un transporta nodrošināšanu Taliban
cīnītājiem. Alizai bija arī iesaistījies ieroču iepirkšanā Taliban režīmam un regulāri ceļoja uz Pakistānu, lai tiktos
ar Taliban vecākajiem vadītājiem. Alizai arī atvieglināja viltotu Irānas pasu sagādi Taliban locekļiem, lai viņi varētu
doties uz Irānu piedalīties apmācībā. Alizai 2009. gadā sagādāja pasi un līdzekļus Taliban komandierim, lai viņš
varētu doties uz Irānu.
(26) Allahdad (alias Akhund).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: celtniecības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Spinboldak (Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras)
province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 31.1.2001.
(27) Aminullah Amin.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Saripul (Sarepolas) provinces gubernators Taliban režīma
laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(28) Mohammad Sadiq Amir Mohammad.
Tituls: a) hādži, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Afganistānas Tirdzniecības aģentūras vadītājs,
Peshawar (Pešāvara), Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1934. gads Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī),
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: SE 011252 (Afganistānas pase). ANO norādes datums:
25.1.2001.
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(29) Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pārvaldes lietu vadītājs Taliban režīma laikā, b) finanšu
ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1961. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat (Zormatas)
apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:
23.2.2001.
(30) Arefullah Aref.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: finanšu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afga
nistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 31.1.2001.
(31) Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas
ministra vietnieks Taliban režīma laikā, b) Afganistānas Sarkanā pusmēness biedrības (ARCS) ģenerālsekretārs
Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Dzimšanas vieta: Nangarhar (Nangarhāras)
province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) kopš 2007. gada maija ir Taliban
vadības loceklis, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) Pešāvaras Taliban
padomes loceklis. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(32) Atiqullah.
Tituls: a) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: valsts pasūtījumu ministra vietnieks Taliban
režīma laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 31.1.2001.
Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Pēc tam, kad Taliban režīms 1996. gadā ieņēma Kabulas provinci, Atiqullah tika iecelts amatā Kandahar (Kanda
hārā). 1999. vai 2000. gadā viņš tika iecelts par Taliban režīma lauksaimniecības ministra pirmo vietnieku, vēlāk
par valsts pasūtījumu ministra vietnieku.
Pēc Taliban režīma krišanas Atiqullah kļuva par operāciju virsnieku Afganistānas dienvidos. Viņš 2008. gadā
kļuva par Taliban gubernatora vietnieku Helmand (Helmandas) provincē Afganistānā.
(33) Azizirahman.
Tituls: kungs. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valstspiede
rība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(34) Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund).
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: aizsardzības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzim
šanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Weetmak ciems, Dehrawood (Dehrāvūdas) apgabals,
Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) pieder
Popalzai ciltij, b) vecākais Taliban militārais komandieris un Taliban Quetta “Padomes” loceklis no 2007. gada
maija, c) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:
23.2.2001.
(35) Shahabuddin Delawar.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Augstās tiesas loceklis Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: 1957. gads Dzimšanas vieta: Logar (Lougaras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.
Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:
23.2.2001.
(36) Dost Mohammad (alias Doost Mohammad).
Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Ghazni (Gaznī) provinces gubernators Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1968. gada līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Daman (Dāmānas)
apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a)
kopš 2007. gada maija ir viens no Taliban militārajiem komandieriem, b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas
Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(37) Mohammad Azam Elmi.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija:
saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2005. gadā. ANO norādes datums: 23.2.2001.

2.8.2011.

2.8.2011.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

(38) Faiz.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Ārlietu ministrijas Informācijas departamenta vadītājs Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1969. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(39) Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: valsts pasūtījumu ministra vietnieks Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Dara Kolum, Do Aab apgabals, Nuristan (Nūres
tānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no 2007. gada maija par
Afganistānas Nūrestānas provinci atbildīgais Taliban loceklis. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(40) Gul Ahmad Hakimi.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības atašejs Taliban “ģenerālkonsulātā” Karāči. Valst
spiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(41) Abdullah Hamad.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ģenerālkonsuls Taliban “ģenerālkonsulātā” Quetta (Kvetā).
Dzimšanas datums: 1972. gads Dzimšanas vieta: Helmand (Helmanda), Afganistāna. Valstspiederība: Afga
nistānas. Pases nr.: D 00857 (izdota 20.11.1997.). ANO norādes datums: 25.1.2001.
(42) Hamdullah.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: repatriācijas atašejs Taliban “ģenerālkonsulātā” Quetta (Kvetā).
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(43) Zabihullah Hamidi.
Pamatojums iekļaušanai sarakstā: augstākās izglītības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība:
Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(44) Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad).
Tituls: kāri. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) plānošanas ministrs Taliban režīma laikā; b) augstākās
izglītības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1955. gads. Dzimšanas vieta: Badakhshan
(Badahšānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(45) Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan).
Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ārlietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar
(Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) tiek uzskatīts, ka
viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, b) kopš 2007. gada maija ir Taliban vadības padomes
loceklis, c) Taliban padomes Finanšu komitejas loceklis. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(46) Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).
Adrese: Miram Shah (Mīramšāha), Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1975.–1979. gads. Papildu infor
mācija: a) Haqqani tīkla operatīvais komandieris un Taliban shura loceklis Mīramšāhā, b) palīdzējis vadīt uzbru
kumus pret mērķiem dienvidaustrumu Afganistānā, c) Jalaluddin Haqqani dēls, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani un
Nasiruddin Haqqani brālis, Khalil Ahmed Haqqani brāļadēls. ANO norādes datums: 11.5.2011.
Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Badruddin Haqqani ir operatīvais komandieris Haqqani tīklam – ar Taliban saistītai kaujinieku grupai, kas darbojas
North Waziristan Agency ietvaros Pakistānas federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās. Haqqani tīkls ir bijis nemier
nieku aktivitāšu priekšējā līnijā Afganistānā un atbildīgs par daudziem augsta līmeņa uzbrukumiem. Haqqani
tīklu vada tā dibinātāja Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) trīs vecākie dēli; Jalaluddin Haqqani pievienojās Mullah
Mohammed Omar (TI.O.4.01.) Taliban režīmam 1990.deviņdesmito gadu vidū. Badruddin ir Jalaluddin dēls,
Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) un Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.) brālis, kā arī Khalil Ahmed Haqqani
(TI.H.150.11.) brāļadēls.
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Badruddin palīdz vadīt ar Taliban saistītus nemierniekus un ārzemju kaujiniekus uzbrukumos pret mērķiem
dienvidaustrumu Afganistānā. Badruddin ir loceklis Taliban Miram Shah shura, kas pārvalda Haqqani tīkla darbības.
Ir domājams, ka Badruddin ir atbildīgs arī par Haqqani veiktajām cilvēku nolaupīšanām. Viņš ir bijis atbildīgs par
daudzu Afganistānas un citu valstu valstspiederīgo nolaupīšanu Afganistānas un Pakistānas pierobežā.
(47) Ezatullah Haqqani.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: plānošanas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzim
šanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Laghman (Lagmānas) province, Afganistāna. Valstspie
derība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā.
ANO norādes datums: 23.2.2001.
(48) Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: robežu lietu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1942. gads. Dzimšanas vieta: Khost (Houstas) province, Zadran apgabals, Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēvs, b) tiek uzskatīts,
ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā, c) lai gan saskaņā ar pieejamo informāciju ir miris 2007. gada
jūnijā, tomēr joprojām bija dzīvs 2008. gada maijā. ANO norādes datums: 31.1.2001.
(49) Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).
Tituls: hādži. Adrese: a) Peshawar (Pešāvara), Pakistāna, b) netālu no Dergey Manday Madrasa, kas atrodas Dergey
Manday ciemā, netālu no Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), federatīvi pārvaldītās cilšu teritorijas
(FATA), Pakistāna, c) Kayla ciems, netālu no Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), federatīvi pārvaldītās
cilšu teritorijas (FATA), Pakistāna, d) Sarana Zadran ciems, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Dzimšanas
datums: a) 1.1.1966., b) laikposmā no 1958. līdz 1964. gadam. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu
informācija: a) vecākais loceklis Haqqani tīklā, kas darbojas Ziemeļvaziristānā federatīvi pārvaldītajās cilšu
teritorijās Pakistānā, b) Iepriekš ir ceļojis uz Dubaiju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un tur vācis līdzekļus,
c) Jalaluddin Haqqani brālis un Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tēvocis. ANO norādes datums: 9.2.2011.
Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Khalil Ahmed Haqqani ir augsta ranga loceklis Haqqani tīklā – ar Taliban saistītā kaujinieku grupā, kas darbojas
North Waziristan Agency ietvaros Pakistānas federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās. Haqqani tīklu, kas ir nemier
nieku aktivitāšu priekšējā līnijā Afganistānā, dibināja Khalil Haqqani brālis Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), kurš
pievienojās Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) Taliban režīmam 1990. gadu vidū.
Khalil Haqqani ir iesaistīts līdzekļu piesaistē Taliban un Haqqani tīklam, viņš bieži ceļo uz citām valstīm, lai
satiktos ar finansiāla atbalsta sniedzējiem. No 2009. gada septembra Khalil Haqqani ir ceļojis uz Persijas līča
reģiona valstīm un piesaistījis līdzekļus no avotiem šajā reģionā, kā arī no avotiem Dienvidāzijā un Austrumā
zijā.
Khalil Haqqani arī sniedz atbalstu Taliban un Haqqani tīklam, kas darbojas Afganistānā. No 2010. gada sākuma
Khalil Haqqani nodrošināja līdzekļus Taliban vienībām Logaras provincē Afganistānā. 2009. gadā Khalil Haqqani
apgādāja un kontrolēja apmēram 160 kaujiniekus Logaras provincē Afganistānā un bija viens no cilvēkiem, kas
ir atbildīgi par Taliban un Haqqani tīkla sagrābto ienaidnieka gūstekņu aizturēšanu. Khalil Haqqani ir saņēmis
rīkojumus saistībā ar Taliban operācijām no sava brāļadēla Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.).
Khalil Haqqani ir arī rīkojies Al-Qaida (QE.A.4.01.) uzdevumā un ir bijis saistīts ar tās militārajām operācijām.
2002. gadā Khalil Haqqani nosūtīja kaujiniekus Al-Qaida vienību nostiprināšanai Pāktijas provincē Afganistānā.
(50) Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) hādži un reliģisko jautājumu ministra vietnieks Taliban
režīma laikā, b) augstākās izglītības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958.
gads. Dzimšanas vieta: Baghlan (Baglānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu infor
mācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums: 25.1.2001.
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(51) Mohammad Salim Haqqani.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: netikumu novēršanas un tikumības veicināšanas ministra
vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Valstspiederība: Afganistānas.
Papildu informācija: no Lagmānas provinces. ANO norādes datums: 31.1.2001.
(52) Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e)
Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).
Adrese: Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1970.–1973. gads. Dzimšanas vieta: Afganistāna. Valstspie
derība: Afganistānas. Papildu informācija: Saistīts ar Haqqani tīklu, kas darbojas Ziemeļvaziristānā federatīvi
pārvaldītajās cilšu teritorijās Pakistānā. ANO norādes datums: 20.7.2010.
Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Haqqani tīkls ir ar Taliban saistīta kaujinieku grupa, kas darbojas North Waziristan Agency ietvaros Pakistānas
federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās. Tas ir bijis nemiernieku aktivitāšu priekšējā līnijā Afganistānā un atbildīgs
par daudziem augsta līmeņa uzbrukumiem. Haqqani tīklu vada Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) trīs vecākie dēli,
no kuriem viens ir Nasiruddin Haqqani.
Nasiruddin Haqqani darbojas kā Haqqani tīkla emisārs un pavada daudz laika līdzekļu vākšanā. Haqqani 2004.
gadā ceļoja uz Saūda Arābiju kopā ar Taliban līdzdalībnieku, lai vāktu līdzekļus Taliban vajadzībām. Viņš arī
2004. gadā nodrošināja līdzekļus kaujiniekiem Afganistānā, lai traucētu Afganistānas prezidenta vēlēšanas.
Vismaz no 2005. gada līdz 2008. gadam Nasiruddin Haqqani vāca līdzekļus Haqqani tīklam, dodoties vairākos
līdzekļu vākšanas ceļojumos, tostarp 2007. gadā regulāri ceļojot uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem un 2008.
gadā dodoties līdzekļu vākšanas ceļojumā uz vēl kādu Persijas līča reģiona valsti. Tiek apgalvots, ka no 2007.
gada vidus Haqqani ir bijuši trīs galvenie finansējuma avoti – finansējums no Persijas līča reģiona, narkotiku
tirdzniecība un maksājumi no Al-Qaida (QE.A.4.01.). Nasiruddin Haqqani 2009. gada beigās saņēma vairākus
simtus tūkstošus dolāru izmantošanai Haqqani tīkla aktivitātēm no personām Arābijas pussalā, kuras ir saistītas
ar Al-Qaida.
(53) Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) pārvaldes lietu vadītājs Taliban režīma laikā, b) informācijas
un kultūras departamenta vadītājs Kandahar (Kandahāras) provincē Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums:
aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afga
nistānas. Papildu informācija: a) Absolvējis Haqqaniya Madrrassa Pakistānā, b) tiek uzskatīts, ka viņam ir ciešas
attiecības ar Taliban līderi Mullah Mohammad Omar, c) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas un Pakistānas
pierobežā. ANO norādes datums: 31.1.2001.
Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Sayyed Mohammed Haqqani ir saistīts ar Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) un jau sen ir bijis Mullah Mohammed
Omar (TI.O.4.01.) atbalstītājs. Kā Taliban režīma pārvaldes lietu vadītājs viņš izplatīja Afganistānas personas
apliecības ar Al-Qaida saistītiem ārzemniekiem, kas cīnījās Afganistānā, un savāca no viņiem ievērojamu līdzekļu
apjomu.
Sayyed Mohammed Haqqani 2003. un 2004. gadā ir vairākas reizes ticies ar Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri
(QI.A.6.01.) un Mohammed Omar sekretāru Farhad. Viņš Qissa Khwani tirgū Peshawar (Pešāvara), Pakistānā, atvēra
grāmatu veikalu, kas ir bijis saistīts ar Taliban finansēšanu. 2009. gada martā viņš joprojām aktīvi darbojās kā
Taliban nemieru vadītājs.
(54) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e)
Khalifa).
Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Na’ib Amir (komandiera vietnieks). Adrese: a) Kela rajons/Danda rajons,
Miramshah (Mīramšāha), Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah (Mīramšāha),
Ziemeļvaziristāna, Pakistāna, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah (Mīramšāha), Ziemeļvaziristāna, Pakistāna.
Dzimšanas datums: aptuveni 1977./1978. gads. Dzimšanas vieta: a) Danda, Miramshah, Ziemeļvaziristāna,
Pakistāna, b) Srana ciems, Garda Saray apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna, c) Neka apgabals, Paktika
(Paktikas) province, Afganistāna, d) Khost (Houstas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.
Papildu informācija: a) kopš 2004. gada svarīgs operatīvais komandieris Afganistānas austrumu un dienvidu
reģionos. b) Jallaloudine Haqani dēls. c) pieder Sultan Khel sekcijai, Garda Saray Zardan cilts Paktijas provincē,
Afganistānā. d) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums:
13.9.2007.
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(55) Abdul Hai Hazem.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pirmais sekretārs Taliban “ģenerālkonsulātā” Quetta (Kvetā),
Pakistānā. Dzimšanas datums: 1971. gads Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība:
Afganistānas. Pases nr.: D 0001203. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(56) Hidayatullah (alias Abu Turab).
Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums:
aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province,
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 8.3.2001.
(57) Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: informācijas un kultūras ministra vietnieks (kultūras jautā
jumos) Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī)
province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(58) Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma finanšu ministra vietnieks. Dzimšanas
datums: aptuveni 1964. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no Austrumafganistānas,
b) kopš 2007. gada maija Taliban “padomes” loceklis Kunar (Konaras) provincē, Afganistānā, c) Moulavi Noor
Jalal brālēns. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(59) Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e)
Hayadatullah).
Adrese: Pakistāna. Dzimšanas datums: aptuveni 1972. gads. Dzimšanas vieta: Band-e-Timor, Kandahar (Kanda
hāra), Afganistāna. Papildu informācija: darbojas nesen nodibinātā Taliban padomē, kas koordinē zakat (islāma
nodokļa) iekasēšanu Baluchistan provincē Pakistānā. ANO norādes datums: 20.7.2001.
Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Gul Agha Ishakzai ir Taliban finanšu komisijas vadītājs un piedalās nesen izveidotā Taliban padomē, kura
koordinē zakat (islāma nodokļa) iekasēšanu Baluchistan provincē Pakistānā. Viņš ir arī vācis līdzekļus pašnāvnieku
uzbrukumiem Kandahar (Kandahārā) Afganistānā un ir bijis iesaistīts līdzekļu piešķiršanā Taliban kaujiniekiem un
viņu ģimenēm.
Gul Agha Ishakzai ir Taliban līdera Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01.) bērnības draugs un ir darbojies kā Omar
galvenā finanšu amatpersona un kā viens no viņa tuvākajiem padomdevējiem. Savulaik Mullah Omar bija
iespējams satikt tikai ar viņa atļauju. Taliban režīma laikā Gul Agha Ishakzai dzīvoja prezidenta pilī kopā ar Omar.
2005. gada decembrī Gul Agha Ishakzai veicināja personu un preču pārvietošanu uz Taliban apmācību
nometnēm; 2006. gada beigās viņš ceļoja uz ārzemēm, lai iegūtu ieroču rezerves daļas.
(60) Noor Jalal (alias Nur Jalal).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: iekšlietu ministra vietnieks (administratīvajos jautājumos)
Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: Kunar (Konaras) province,
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(61) Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: informācijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Gardez (Gardīza), Paktia (Paktijas) province, Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas
pierobežā. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(62) Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad).
Dzimšanas datums: aptuveni 1962. gads. Dzimšanas vieta: Nulgham ciems, Panjwai (Pandžvāī) apgabals,
Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: viņam ir piederējis
automašīnu tirdzniecības uzņēmums Kandahar (Kandahārā), Afganistānā. ANO norādes datums: 4.11.2010.
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Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Saleh Mohammad Kakar ir narkotiku tirgotājs, kas ir vadījis organizētu kontrabandas tīklu Kandahar (Kandahāras)
un Helmand (Helmandas) provincēs Afganistānā, lai nodrošinātu Taliban loģistikas un finanšu vajadzības. Pirms
viņu aizturēja Afganistānas iestādes, Saleh Mohammad Kakar vadīja Taliban aizsargātas heroīna pārstrādes labo
ratorijas Kandahar (Kandahāras) provinces Band-e-Timor apgabalā. Kakar ir bijuši sakari ar augsta līmeņa Taliban
līderiem, viņš to uzdevumā ir vācis naudu no narkotiku tirgotājiem, kā arī apsaimniekojis un slēpis augsta
līmeņa Taliban locekļiem piederošu naudu. Viņš arī bija atbildīgs par to, lai veicinātu narkotiku tirgotāju nodokļu
maksājumus Taliban labā. Kakar ir piederējis automašīnu tirdzniecības uzņēmums Kandahar (Kandahārā), un viņš
ir nodrošinājis Taliban automašīnas izmantošanai pašnāvnieku uzbrukumos.
(63) Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).
Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ģenerālkonsuls Taliban “ģenerālkonsulātā” Karāči,
Pakistānā. Dzimšanas datums: 1968. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība: Afga
nistānas. Pases nr.: D 000952 (Afganistānas pase, kas izdota 7.1.1999.). Papildu informācija: Afganistānas
Gaznī provinces Taliban “gubernators” no 2007. gada maija. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(64) Abdul Rauf Khadem.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: centrālā korpusa komandieris Taliban režīma laikā. Dzim
šanas datums: laikā no 1958. gada līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Uruzgan/Kandahar (Orūzgāna/Kanda
hāra), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(65) Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah).
Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Herātas provinces (Afganistāna) gubernators
Taliban režīma laikā, b) Taliban režīma pārstāvis saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem, c) Kabulas provinces guber
nators Taliban režīma laikā, d) iekšlietu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads.
Dzimšanas vieta: Arghistan (Argestānas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiede
rība: Afganistānas. Papildu informācija: apcietinājumā no 2007. gada jūnija. ANO norādes datums:
25.1.2001.
(66) Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) iekšlietu ministrs Taliban režīma laikā, b) Kabulas policijas
priekšnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Spin Boldak
(Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna, teritorijā, kas robežojas ar Chaman apga
balu, Quetta (Kveta), Pakistāna. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas
pierobežā. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(67) Jan Mohmmad Madani.
Tituls: kungs. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pilnvarotais lietvedis Taliban vēstniecībā Abū Dabī. Valst
spiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(68) Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb)
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Logar (Lougaras) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: Taliqan, Takhar (Tahāras) province,
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) iesaistīts narkotiku kontrabandā, b) no
2007. gada maija atbildīgs par Taliban režīma militārajām lietām Afganistānas Tahāras provincē, c) atbildīgs par
Nangarhar (Nangarhāras) provinci. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(69) Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afga
nistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: “Taliban Miram Shah Padomes” loceklis no 2007.
gada maija. ANO norādes datums: 31.1.2001.
(70) Mohammadullah Mati.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: valsts pasūtījumu ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas
vieta: Arghandab (Argandābas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afga
nistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.

L 199/67

L 199/68

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

(71) Matiullah.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kabulas muitas direktors Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Daman (Dāmānas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province,
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(72) Akhtar Mohammad Maz-Hari.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: izglītības atašejs Taliban “ģenerālkonsulātā” Pešāvarā, Pakis
tānā. Dzimšanas datums: 1970. gads Dzimšanas vieta: Kunduz (Kondoza), Afganistāna. Valstspiederība:
Afganistānas. Pases nr.: SE 012820 (Afganistānas pase, kas izdota 4.11.2000.). Papildu informācija: saskaņā
ar pieejamo informāciju miris 2007. gadā. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(73) Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: armijas štāba priekšnieka vietnieks Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: laikā no 1963. līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgāna), Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(74) Nazar Mohammad.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kunduz (Kondozas) provinces gubernators Taliban režīma
laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(75) Mohammad Homayoon.
Tituls: Eng. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ūdens un elektroenerģijas ministra vietnieks Taliban režīma
laikā. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(76) Mohammad Shafiq Mohammadi.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Khost (Houstas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1948. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) province,
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(77) Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Ministru padomes priekšsēdētāja otrais vietnieks ekono
mikas lietās Taliban režīma laikā, b) Nangarhar (Nangarhāras) provinces gubernators Taliban režīma laikā, c)
Austrumu zonas vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta:
Zardran cilts, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: pieda
lījies teroristu operācijās Austrumafganistānā, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā.
ANO norādes datums: 25.1.2001.
(78) Mohammad Rasul.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Nimroz (Nīmrūzas) provinces (Afganistāna) gubernators
Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: laikā no 1958. līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Spinboldak
(Spīnbūldakas) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO
norādes datums: 23.2.2001.
(79) Mohammad Wali.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: netikumu novēršanas un tikumības veicināšanas departa
menta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar
(Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 31.1.2001.
Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Būdams netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministrs Taliban režīmā, Mohammad Wali bieži
izmantoja spīdzināšanu un citus paņēmienus iedzīvotāju iebiedēšanai. Pēc Taliban režīma krišanas Mohammad
Wali joprojām aktīvi darbojas Taliban interesēs Kandahar (Kandahāras) provincē Afganistānā.
(80) Mohammad Yaqoub.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: BIA vadītājs Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganis
tānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
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(81) Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi).
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) izglītības ministrs Taliban režīmā, b) Taliban pārstāvis ANO
vadītajās sarunās Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Helmand
(Helmandas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(82) Abdulhai Motmaen.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kandahar (Kandahāras) informācijas un kultūras departa
menta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads. Dzimšanas vieta: Zabul
(Zābolas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(83) Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).
Tituls: a) mulla, b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sakaru ministra vietnieks Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāras) pilsēta, Afganistāna. Valst
spiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(84) Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ģenerālkonsuls Taliban “ģenerālkonsulātā” Pešāvarā, Pakis
tānā. Dzimšanas datums: 1954. Dzimšanas vieta: Farah (Farāha). Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.:
00737 (Afganistānas pase, kas izdota 20.10.1996.). ANO norādes datums: 25.1.2001.
(85) Mohammad Naim (alias Mullah Naeem).
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valst
spiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(86) Nik Mohammad.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valst
spiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 31.1.2001.
(87) Hamdullah Nomani.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: augsta ranga ierēdnis Augstākās izglītības ministrijā Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(88) Mohammad Aleem Noorani.
Tituls: muftijs. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: pirmais sekretārs Taliban “ģenerālkonsulātā” Karāči. Valst
spiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(89) Nurullah Nuri.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) Balhas provinces gubernators (Afganistāna) Taliban režīma
laikā, b) Ziemeļu zonas vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas
vieta: Shahjoe (Šāhdžūjas) apgabals, Zabul (Zābolas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO
norādes datums: 25.1.2001.
(90) Abdul Manan Nyazi. (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kabulas provinces gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Pashtoon Zarghoon apgabals, Herat (Herātas) province, Afga
nistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: par Herātas provinci atbildīgais Taliban loceklis.
Tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(91) Mohammed Omar.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: the Faithful (“Amir ul-Mumineen”) vadītājs, Afganistāna. Dzim
šanas datums: aptuveni 1966. gads. Dzimšanas vieta: Uruzgan (Orūzgānas) province, Adehrawood ciems.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 31.1.2001.
(92) Abdul Jabbar Omari.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Baghlan(Baglānas) provinces (Afganistāna) gubernators
Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zabul (Zābola), Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
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(93) Mohammad Ibrahim Omari.
Tituls: hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: robežu lietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzim
šanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Zadran ieleja, Khost (Houstas) province, Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(94) Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi).
Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tieslietu ministrs Taliban režīma laikā. Dzim
šanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: a) Kandahar (Kandahāra), Afganistāna, b) Chora (Čoures)
apgabals, Uruzgan (Orūzgānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:
25.1.2001.
(95) Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).
Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma izglītības ministra vietnieks.
Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Darzab (Darzābas) apgabals, Faryab (Fārjābas)
apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija par Ziemeļ
afganistānu atbildīgais Taliban loceklis, b) iesaistīts narkotiku tirdzniecībā. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(96) Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: repatriācijas atašejs Taliban “vēstniecībā” Islamabadā. Valst
spiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(97) Yar Mohammad Rahimi.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sakaru ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums:
aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Panjwaee (Pandžvāī) apgabals, Kandahar (Kandahāras) province, Afga
nistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(98) Mohammad Hasan Rahmani.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kandahar (Kandahāras) provinces gubernators Taliban režīma
laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Panjwae (Pandžvāī) apgabals, Kandahar
(Kandahāras) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.ANO
norādes datums: 23.2.2001.
(99) Habibullah Reshad.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Izmeklēšanas departamenta vadītājs Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: laikā no 1968. līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(100) Abdulhai Salek.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Uruzgan (Orūzgānas) provinces gubernators Taliban režīma
laikā. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju – miris. ANO
norādes datums: 23.2.2001.
(101) Sanani.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Dar-ul-Efta vadītājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1923. gads. Dzimšanas vieta: Zabul (Zābolas) province, Afganistāna. Valstspiederība:
Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(102) Noor Mohammad Saqib.
Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Augstākās tiesas priekšsēdētājs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums:
aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Bagrami (Bagrāmas) apgabals, Kabul (Kabulas) province, Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(103) Ehsanullah Sarfida.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: drošības ministra vietnieks izlūkošanas jautājumos Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Qarabagh (Karabāgas) apgabals,
Ghazni (Gaznī) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(104) Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).
Tituls: a) maulvi, b) hādži, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: a) darba un sociālo lietu ministra
vietnieks Taliban režīma laikā, b) Kabulas pilsētas mērs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni
1968. gads. Dzimšanas vieta: Chaman (Čamanas) apgabals, Pakistāna. ANO norādes datums: 25.1.2001.
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(105) Qari Abdul Wali Seddiqi.
Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban režīma laikā. Dzimšanas datums: 1974. Dzim
šanas vieta: Ghazni (Gaznī), Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000769 (Afganistānas
pase, kas izdota 2.2.1997.). ANO norādes datums: 25.1.2001.
(106) Abdul Wahed Shafiq.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Kabulas provinces gubernatora vietnieks Taliban režīma laikā.
Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Nangarhar (Nangarhāras) province, Afganistāna.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(107) Said Ahmed Shahidkhel.
Tituls: maulvi. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) provinces centrālā
daļa, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) izglītības ministra vietnieks Taliban
režīma laikā, b) 2003. gada jūlijā viņš atradās apcietinājumā Kabulā, Afganistānā. ANO norādes datums:
23.2.2001.
(108) Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar
Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).
Tituls: a) maulvi, b) mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas un transporta ministrs Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: a) Kandahar (Kandahāra), Afganis
tāna, b) Kalanko Joftian, Zurmat (Zormatas) apgabals, Paktia (Paktijas) province, Afganistāna. Valstspiederība:
Afganistānas. Papildu informācija: a) 2006. gada septembrī repatriēts uz Afganistānu, b) Taliban vadības
loceklis, c) iesaistīts narkotiku kontrabandā, d) no 2007. gada maija darbojas Khost (Houstas), Paktia (Paktijas)
un Paktika (Paktikas) provincē Afganistānā, no 2007. gada maija Kandahar (Kandahāras) Taliban gubernators.
ANO norādes datums: 25.1.2001.
(109) Shamsudin.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Wardak (Maidan) (Vardakas) provinces gubernators Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Keshim (Kešemas) apgabals,
Badakhshan (Badahšānas) province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums:
23.2.2001.
(110) Mohammad Sharif.
Pamatojums iekļaušanai sarakstā: iekšlietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valstspiederība: Afganis
tānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(111) Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman).
Tituls: a) mulla, b) maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: lauksaimniecības ministra vietnieks Taliban
režīma laikā. Dzimšanas vieta: Suroobi (Šaroubī) apgabals, Kabul (Kabulas) province, Afganistāna. Valstspiede
rība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas un Pakistānas pierobežā. ANO
norādes datums: 23.2.2001.
(112) Abdul Ghafar Shinwari.
Tituls: hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban “ģenerālkonsulātā” Karači, Pakistānā.
Dzimšanas datums: 29.3.1965. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna Valstspiederība: Afga
nistānas. Pases nr.: D 000763 (izdota 9.1.1997.). ANO norādes datums: 25.1.2001.
(113) Mohammad Sarwar Siddiqmal.
Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban “vēstniecībā” Islamabadā. Valstspiederība: Afganis
tānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(114) her Mohammad Abbas Stanekzai.
Pamatojums iekļaušanai sarakstā: sabiedrības veselības ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Logar (Lougaras) province, Afganistāna. Valstspiederība:
Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(115) Taha.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Paktia (Paktijas) provinces gubernators (Afganistāna) Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Ningarhar (Ningarhāras) province,
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
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(116) Tahis.
Tituls: hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: civilās aviācijas ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Valst
spiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 31.1.2001.
(117) Abdul Raqib Takhari.
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: repatriācijas ministrs Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: laikā no 1968. gada līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Takhar (Tahāras) province, Afganistāna
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(118) Walijan.
Tituls: maulvi. Amats: Jawzjan (Džouzdžānas) provinces (Afganistāna) gubernators Taliban režīma laikā. Dzim
šanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Quetta (Kveta), Pakistāna. ANO norādes datums:
23.2.2001.
(119) Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah).
Tituls: a) maulvi b) hādži. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: tirdzniecības atašejs Taliban “vēstniecībā” Isla
mabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1962. Dzimšanas vieta: Kandahar (Kandahāra), Afganistāna. Valst
spiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000912 (Afganistānas pase, izdota 30.6.1998.). Papildu informācija:
repatriēts uz Afganistānu 2006. gada oktobrī. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(120) Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq).
Tituls: maulvi. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: drošības ministra vietnieks izlūkošanas jautājumos Taliban
režīma laikā. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Ghazni (Gaznī) provinces centrālā
daļa, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 31.1.2001.
Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi sankciju komiteja:
Abdul-Haq Wassiq ir Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.) sabiedrotais. Taliban režīmā viņš bija vietējais koman
dieris Nimroz (Nīmrūzas) provincē un vēlāk Kandahar (Kandahāras) provincē. Pēc tam viņš kļuva par izlūkošanas
ģenerāldirektoru, kas ir pakļauts Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). Būdams šajā amatā, viņš bija atbildīgs par
attiecībām ar ārzemju kaujiniekiem, kas saistīti ar Al-Qaida, un ar viņu apmācību nometnēm Afganistānā.
Bija arī zināms, ka viņš izmanto represīvas metodes pret Taliban pretiniekiem Afganistānas dienvidos.
(121) Mohammad Jawad Waziri.
Pamatojums iekļaušanai sarakstā: Taliban režīma laikā Ārlietu ministrijas ANO departamenta darbinieks.
Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 23.2.2001.
(122) Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid).
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: ārlietu ministra vietnieks Taliban režīma laikā. Dzimšanas
datums: laikā no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Logar (Lougaras) province, Kharwar apgabals,
Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. ANO norādes datums: 25.1.2001.
(123) Mohammad Zahid.
Tituls: mulla. Pamatojums iekļaušanai sarakstā: trešais sekretārs Taliban “vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā.
Dzimšanas datums: 1971. gads. Dzimšanas vieta: Logar (Lougara), Afganistāna. Valstspiederība: Afganis
tānas. Pases nr.: D 001206 (izdota 17.7.2000.). ANO norādes datums: 25.1.2001.
B. Vienības un citas grupas un uzņēmumi, kas saistīti ar Taliban
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